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Sammandrag: 

Syftet med studien är att få kunskap om hur lärare kan stödja elever, i årskurs 1–8, 

till meningsskapande samtal om naturvetenskapliga begrepp. För att undersöka 

detta har kvalitativa observationer och intervjuer genomförts med sex lärare på tre 

olika skolor i södra delen av Norge. De kvalitativa metoderna har använts för att få 

en djupare förståelse för hur lärarna organiserar den naturvetenskapliga 

undervisningen. Den insamlade data från observationerna och intervjuerna har 

utgått från studiens syfte och frågeställningar för att sedan analyserats med hjälp 

av en innehållsanalys där olika teman har identifierats. Studiens resultat visar att 

samtliga lärare utgår från eller tar in elevernas egna erfarenheter i den 

naturvetenskapliga undervisningen. Hur lärarna gör detta samt i vilken grad 

varierar. Studien visar även på vikten av samtal i naturvetenskapsundervisningen 

för att lärare ska kunna bekräfta elevernas kommentarer och idéer med 

naturvetenskapliga begrepp. För att föra meningsskapande samtal tillsammans med 

eleverna visar studien att lärarna använder frågor och olika så kallade medierande 

resurser. Genom en variation av dessa medierande resurser samt arbetssätt visar 

några av studiens lärare resultat på innehållsrik undervisning. En slutsats som dras 

av studien är att när lärarna organiserar undervisning på ett sätt som fångar upp 

elevernas vardagliga erfarenheter och synliggör naturvetenskapliga begrepp 

främjas meningsskapande.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Naturvetenskap, begreppsförståelse, meningsskapande samtal, 

medierande resurser, elevers erfarenheter, scaffolding.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Innehållsförteckning 

Inledning .......................................................................................................................... 1 

Bakgrund .......................................................................................................................... 1 
Svensk och norsk kursplan .................................................................................................. 1 

Svensk läroplan ................................................................................................................ 2 
Norsk läroplan ................................................................................................................. 2 

Den naturvetenskapliga diskursen ..................................................................................... 3 
Naturvetenskapligt och vardagligt språk ........................................................................ 3 
Språkliga resurser ............................................................................................................ 4 

Lärares erfarenheter ........................................................................................................... 4 
Teoretiska perspektiv .......................................................................................................... 5 

Pragmatiskt perspektiv .................................................................................................... 5 
Sociokulturellt perspektiv ................................................................................................ 5 

Meningsskapande i naturvetenskap................................................................................... 6 
Meningsskapande samtal utifrån ett pragmatiskt perspektiv ........................................ 6 
Meningsskapande samtal utifrån ett sociokulturellt perspektiv ..................................... 7 

Syfte och frågeställningar .......................................................................................... 7 

Metod ................................................................................................................................. 8 
Val av metod ........................................................................................................................ 8 

Intervju som metod .......................................................................................................... 8 
Observation som metod .................................................................................................. 8 

Urval ..................................................................................................................................... 9 
Genomförande .................................................................................................................. 10 

Intervjuer ....................................................................................................................... 10 
Observationer ................................................................................................................ 11 

Validitet och Reliabilitet ................................................................................................... 11 
Etiska överväganden ......................................................................................................... 12 
Analysprocess .................................................................................................................... 12 

Resultat och analys .................................................................................................... 14 
Vad lärare uttrycker som viktigt för att stödja elevers begreppsförståelse i 
naturvetenskapsundervisningen ...................................................................................... 14 
Hur lärare stödjer elever att samtala om naturvetenskapliga begrepp utifrån tidigare 
erfarenheter ...................................................................................................................... 16 

Diskussion .................................................................................................................... 19 
Metoddiskussion ............................................................................................................... 19 
Resultatdiskussion ............................................................................................................. 21 

Hur lärare kan stödja elever till meningsskapande samtal om naturvetenskapliga 
begrepp .......................................................................................................................... 21 

Slutsats ........................................................................................................................... 24 

Vidare forskning ......................................................................................................... 24 

Referenser .................................................................................................................... 25 
 

 



 

 

 

1 

Inledning 

Det fanns möjlighet att utföra denna studie i Norge vilket ansågs som ett intressant 

val. Både kursplaner i naturvetenskap och resultat från TIMSS visar fler likheter 

än olikheter mellan de två länderna. Skolverket (2011, s. 156, 166 och 177) och 

det norska utbildningsdepartementet (Utdanningsdirektoratet 2013, s. 2) förklarar 

att naturvetenskap är kunskap som framkommit som en följd av människans 

nyfikenhet och behov av att finna svar om livet och omvärlden. Därför menar de 

att elever ska ges utrymme för nyfikenhet samt tankar och reflektioner utifrån egna 

erfarenheter i den naturvetenskapliga undervisningen.  

Resultat från TIMSS
1
 visar att de genomsnittliga poängen för elevers kunskaper i 

naturvetenskap föll drastiskt från 1995 till 2007 både i Sverige och Norge. Därefter 

visas en vändning förutom för norska elever i årskurs 8 som ligger på samma nivå 

som 2007. En orsak till detta kan vara att norska elever är ett år yngre än andra 

länders deltagare i studien (en årskurs 8 i Norge motsvarar en årskurs 7 i Sverige). 

(Skolverket (2016, s. 48). Hur kan då naturvetenskapsundervisningen organiseras 

för att resultaten ska fortsätta i en stigande riktning?  

Lidar (2010, s. 35) skriver om meningsskapande som innebär samtal eller 

arbetssätt som bygger en bro mellan elevernas tidigare erfarenheter och ny 

information som de möter i naturvetenskapsundervisningen. I studier presenterar 

hon hur elever skapar mening för naturvetenskapliga begrepp genom att föra 

samtal i klassrummet utifrån egna tankar och idéer när de diskuterar frågor som 

berör naturvetenskapliga fenomen (Lidar, Almqvist & Östman 2009, s. 698). 

Schoultz, Säljö och Wyndhamn (2001, s. 226) pekar också på språket som en 

viktig faktor för den naturvetenskapliga förståelsen och även de menar att elever 

drar nytta av egna erfarenheter i samtal om naturvetenskapliga fenomen. Både 

Skolverket (2011, s. 156, 166 och 177) och det norska utbildningsdepartementet 

(Utdanningsdirektoratet 2013, s. 4) poängterar att undervisningen i de 

naturvetenskapliga ämnena ska ge eleverna möjlighet att ställa frågor om 

naturvetenskapliga fenomen utifrån egna erfarenheter. Därför är det viktigt och 

intressant att göra en studie som syftar till att få kunskap om hur lärare i 

grundskolan kan organisera undervisningen för att stödja eleverna till att föra 

meningsskapande samtal om naturvetenskap, där elevers tidigare erfarenheter 

möter ny kunskap.  

Bakgrund 

Bakgrunden till studien berör de svenska och de norska kursplanerna i 

naturvetenskap, den naturvetenskapliga diskursen som tar upp naturvetenskapligt 

och vardagligt språk samt naturvetenskapens språkliga resurser. Därefter nämns 

lärares erfarenheter, studiens teoretiska perspektiv och till sist meningsskapande 

samtal i den naturvetenskapliga undervisningen.   

Svensk och norsk kursplan 

Både den svenska och den norska kursplanen i naturvetenskap tar upp vikten av att 

utveckla den kommunikativa förmågan hos elever i de naturvetenskapliga ämnena 

med särskild betoning på den muntliga kommunikationen (Skolverket 2011, s. 

166, Utdanningsdirektoratet 2013, s. 4). Kursplanerna tar även upp vikten av 

                                                 
1
 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell 

undersökning av kunskaper i naturvetenskap och matematik hos elever i årskurs 4 och 8. 
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kunskaper inom naturvetenskap för samhälle och miljö. Det norska 

utbildningsdepartementet (Utdanningsdirektoratet 2013, s. 2) menar att det är 

viktigt att ha förståelse för att naturvetenskap är i utveckling samt att ny kunskap 

och forskning har stor betydelse för vidareutveckling av samhälle och miljö.  

Lover og teorier i naturvitenskapen er modeller av en sammensatt virkelighet, 

og di                                                                     

                                                                              

naturvitenskapen er i utvikling, og at forskning og ny kunnskap i 

naturvitenskap og teknologi har stor betydning for samfunnsutviklingen og 

for livsmiljøet (Utdanningsdirektoratet 2013, s. 2). 

Liknande skriver Skolverket (2011, s. 166) om att kunskaper inom naturvetenskap 

är viktiga för att bemöta de frågor som berör bland annat natur, miljö, medicin, 

energi och teknik för att kunna bidra till samhällsutveckling och hållbar 

utveckling.  

Svensk läroplan 

I Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) är det 

naturvetenskapliga innehållet indelat i biologi, fysik och kemi. För att elever ska få 

möjlighet att utveckla sina förmågor kopplat till muntlig kommunikation skriver 

Lgr11 att det ska ges utrymme till elevers egna frågor om naturvetenskapliga 

f       ”   f                      ch          hä       ” (Skolverket 2011, s. 

166). De förmågor eleverna ska utveckla inom de naturvetenskapliga ämnena som 

berör muntlig kommunikation är att kunna använda kunskaper samt begrepp, 

teorier och modeller för att ta ställning i frågor och förklara samband som berör 

natur och samhälle (Skolverket 2011, s. 156, 166 och 177).  

Kunskapskraven som tar upp kommunikativa färdigheter inom biologi, fysik och 

kemi i årskurs 3 har fokus på att eleverna ska kunna samtala, beskriva och 

diskutera naturvetenskapliga fenomen. I årskurs 6 tillkommer att eleverna ska 

kunna f         f           ”                        ä       till viss del för 

samtalen och diskussionerna framåt” (Skolverket 2011, s. 171) och i årskurs 9 ska 

eleverna även kunna argumentera och föra resonemang (Skolverket 2011, s. 160–

184). 

Norsk läroplan 

I den norska skolan börjar eleverna första klass när elever i den svenska skolan 

börjar förskoleklass. Därför motsvarar exempelvis en norsk årskurs 8 en svensk 

årskurs 7. I den norska kursplanen för naruvetenskap, Læreplan i naturfag, 

formuleras kunskapsmålen under respektive naturvetenskapligt område samt under 

en kategori som heter forskerspiren (Utdanningsdirektoratet 2013, s. 3). I 

forskerspiren beskrivs de ämnesövergripande förmågor i de olika områdena 

biologi, kemi, fysik och geovetenskap som eleverna ska ges möjlighet att utveckla. 

Till dessa förmågor hör att kunna utveckla hypoteser, experimentera, göra 

systematiska observationer, diskutera, ha ett kritiskt förhållningssätt, argumentera 

och att dra slutsatser. Muntliga förmågor i naturvetenskap är att kunna använda 

naturvetenskapens begrepp för att diskutera, formulera frågor, förklara samt 

samtala för att kunna beskriva egna observationer och erfarenheter 

(Utdanningsdirektoratet 2013, s. 4).   

De norska kunskapskraven för forskerspiren samt biologi, kemi, fysik och 

geovetenskap i årskurs 4 lägger vikt vid elevers förmågor att kunna använda 
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naturvetenskapliga begrepp för att beskriva, förklara och samtala om 

naturvetenskapliga fenomen samt om observationer av egna 

undersökningar/experiment. I årskurs 7 tillkommer att kunna diskutera samt 

formulera naturvetenskapliga frågor och i årskurs 10 ska eleverna även kunna 

formulera hypoteser kopplade till observationer och undersökningar 

(Utdanningsdirektoratet 2013, s. 6–9).  

Den naturvetenskapliga diskursen  

N         c          (2017)                              ”den sammanfattande 

   ä                                                                           ”  

Kunskaper i naturvetenskap är av stor vikt för vårt vardagliga liv samt för att skapa 

mening om olika fenomen samt göromål i vardagen. Exempelvis om maten vi 

lagar, luften vi andas, jordens förhållande till solen och människokroppens 

funktioner (Skolverket 2012, s. 21, Wickman & Persson 2008, s. 28).  

En diskurs är ett sätt att tala, tänka och resonera inom ett visst område. Olika 

          h                    ”    mediera verkligheten, dvs. som sätt att ge 

                 ä     ” (Sä     ch W   h    2002, s. 29). Inom den 

naturvetenskapliga diskursen används begrepp och resonemang på ett visst sätt för 

att skapa kunskap och förståelse. För att elever ska lära sig att använda dessa 

         ch                     ”                      ä            

behä                   ” (L f      Sch    z  J h      & D      Ø          

2014, s. 143). 

Naturvetenskapligt och vardagligt språk 

Språket inom naturvetenskapen är avskalat i jämförelse med det språk vi använder 

            ch  ä f               ” ä     f ä       f           ”        

Helldén, Lindahl och Redfors (2005, s. 28). Trots att naturvetenskapliga begrepp 

kan vara främmande för många elever kan de ändå besitta en vardaglig förståelse 

för dessa. Schoultz, Säljö och Wyndhamn (2001, s. 226) förklarar hur eleverna 

utgår från sina vardagliga erfarenheter för att bilda mening om de 

naturvetenskapliga begreppen. Elever kan exempelvis förklara att ett objekt faller 

till marken om vi släpper det utan att känna till det naturvetenskapliga begreppet 

gravitation. Här är det lärarens roll att stödja och uppmärksamma eleverna på 

naturvetenskapliga begrepp (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström 2010, s. 32). 

Mortimer och Scott (2003, s. 15) poängterar att utmaningen för lärare är att kunna 

förklara ett naturvetenskapligt fenomen som till exempel gravitation då det syns 

hur objektet faller, men själva dragningskraften som drar det nedåt inte går att se.  

Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2010, s. 29) förklarar att metaforer har 

utvecklats för att underlätta förståelsen av något abstrakt, som många 

naturvetenskapliga begrepp är. De används för att förenkla samt för att skapa en 

bildlig liknelse av naturvetenskapliga fenomen. Däremot förklarar Mortimer och 

Scott (2003, s. 13) att metaforer och förenklingar kan leda till missförstånd utan 

vetenskapliga förklaringar. De beskriver ett exempel om när solen omtalas som att 

den går upp och ner formas en syn på solens och planeters förhållande. De menar 

att detta kan leda till missförstånd då det kan tolkas som att det är solen som rör sig 

runt jorden istället för att det är jorden som roterar runt sin egen axel. Genom en 

medveten användning av metaforer och förenklingar kan lärare hjälpa elever att 

koppla vardagliga företeelser till det naturvetenskapliga språket. Metaforer kan 
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komma i form av muntlig kommunikation, artefakter
2
 och modeller, exempelvis en 

jordglob som är en förenklad modell utav vår planet (Helldén, Jonsson, Karlefors 

& Vikström 2010, s. 29). 

Språkliga resurser 

Att lära sig naturvetenskap menar Lemke (1990, s. 1) innebär att lära sig tala 

naturvetenskap och använda de olika resurser som talet innebär. Med dessa 

resurser inom det naturvetenskapliga språket syftar han bland annat på att 

diskutera, ställa hypoteser, analysera, beskriva, fråga, argumentera och dra 

slutsatser. Genom utforskande arbetssätt används dessa språkliga resurser då 

eleverna får ställa hypoteser till experiment, diskutera och beskriva vad som hände 

samt dra slutsatser om varför det blev så. Wickman och Persson (2008, s. 29) 

menar att experiment samt diskussioner om naturvetenskapens metoder är av vikt 

för att eleverna ska få förståelse för att naturvetenskapen är en långt pågående och 

föränderlig process som baseras på undersökningar och observationer. Sådana 

diskussioner, anser de                                                       ”fä     

kunskap att lära sig utantill, utan istället något som angår dem själva och som 

                     ” (W c     & P       2008     31)   

Lindahl (2003, s. 5) följer en grupp elever från tolv års ålder fram tills de blir 

sexton i sin studie som handlar om elevers attityder till naturvetenskap samt olika 

orsaker som kan bidra till elevers gymnasieval. Några elever i studien uttryckte att 

naturvetenskap var intressant när läraren kopplade till vardagliga situationer och 

de tyckte det var kul med experiment. De berättade att de fick instruktioner om hur 

de skulle göra experimenten för att kunna se vad som hände, men att de inte 

förstod varför utfallet blev som det blev. Några elever förklarade att när de 

upplever att de inte förstår tappar de intresse (Lindahl 2003, s. 117). Läraren 

behöver därför fungera som ett stöd till eleverna med förklaringar samt bidra med 

idéer och ge utrymme för elevernas egna frågor, funderingar och utforskande 

(Ritchie 2001, s. 297).  

För att stödja elever till utvecklande diskussioner i den naturvetenskapliga 

undervisningen, menar Skolverket (2012, s. 89) att läraren bör göra ett medvetet 

val av problemställningar och frågor. Lemke (1990, s. 17) poängterar att när lärare 

  ä     f                     ä   ä                       f              ”          ” 

samtal. Han menar att det hellre bör förekomma dialoger där frågorna leder till att 

eleverna bidrar med olika idéer och tankar till samtalet som kopplar ihop olika 

         ”V                                                        h              

                ” (L     1990     17)  P                    h                       

resurser plockas in i samtalet med hjälp av lärarens frågor och att eleverna 

tillsammans med läraren drar slutsatser (Lemke 1990, s. 103).  

Lärares erfarenheter  

Harlen (1997, s. 334) visar i en undersökning att lärare, i årskurserna 1 – 7, med 

någon form av naturvetenskaplig bakgrund har större självförtroende att undervisa 

i dessa ämnen än lärare utan naturvetenskaplig bakgrund. Detta kan verka 

självklart, men hon lyfter även att lärare som svarar att de har lågt självförtroende 

                                                 
2
 En artefakt i denna uppsats är ett objekt som används som stöd till att förmedla samt underlätta 

förståelse av kunskap. En artefakt kan exempelvis vara en karta, en måttbägare eller en vikt. 
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inom naturvetenskap ändå menar att de har en förmåga att hjälpa elever att förstå 

naturvetenskapliga begrepp. Harlen (1997, s. 335) ställer frågan i sin studie om hur 

detta kan gå ihop. Hon finner då några punkter som förklarar hur bristande 

kunskaper i naturvetenskap kan påverka hur lärare arbetar i det naturvetenskapliga 

klassrummet. En punkt som framkom var att dessa lärare i stor utsträckning förlitar 

sig på läroböcker och steg-för-steg instruktioner och undviker eller ägnar minimal 

tid åt frågor och diskussioner eller praktiskt arbete och utrustning som kan gå fel 

Harlen (1997, s. 335). 

I en studie av Driver, Newton och Osborne (2000, s. 308) presenteras 

observationer samt intervjuer av lärare som genomför undervisning i 

naturvetenskap. Under observationerna fokuserar författarna på elevers 

diskussioner samt förmåga att formulera argument om naturvetenskapliga 

fenomen. Observationerna visade att eleverna hade svårigheter med att utveckla 

diskussionerna och kämpade med olika sociala aspekter istället. Författarna menar 

att detta berodde på att läraren inte vägledde dem eller gav dem en god grund att 

diskutera utifrån. Författarna gjorde även intervjuer med lärarna och fick fram att 

lärarna ser nytta med att elever diskuterar i helklass eller grupper, men inser själva 

att de saknar goda metoder och strategier för att hjälpa eleverna att föra 

meningsfulla diskussioner. Driver, Newton och Osborne (2000, s. 308) menar att 

elever besitter förmågan att kunna formulera argument, men att de inte ges 

tillräckligt med tid och utrymme för elever att träna och lära sig att argumentera.   

Teoretiska perspektiv 

Den här studien utgår från både ett pragmatiskt och ett sociokulturellt perspektiv 

som båda utgår från att lärande sker i sociala interaktioner.  

Pragmatiskt perspektiv 

Säljö (2012, s. 179) beskriver att John Dewey (1859 – 1952) var en 

utbildningsfilosof som med sin pragmatiska syn ansåg att lärande bör ske i 

samspel med det föränderliga samhälle vi lever i. Lärande, enligt pragmatismen 

      ”                   c      ä                   f  ä             äx    ch 

utvecklas, istä     f             c         ” (Lidar 2010, s. 30). Därför menar 

Dewey (2004, s. 48) att eleverna ska uppleva skolan lika dynamisk som 

verkligheten då skolan också är en social plats. Han kritiserar den traditionella 

synen på undervisning och menar att det föränderliga samhället hellre ska tas in i 

undervisningen. Han menar enligt Säljö (2012, s. 180) att de kunskaper eleverna 

möter i skolan ska bygga vidare på elevernas egna erfarenheter från vardagen. När 

undervisningen bygger vidare på elevernas vardagliga erfarenheter blir därmed den 

naturvetenskapliga undervisningen mer dynamisk genom att både vardag och 

samhälle tas in i undervisningen.  

Sociokulturellt perspektiv  

En central figur för det sociokulturella perspektivet är Lev Vygotskij (1896 – 

1934) med sin teori om den närmaste proximala utvecklingszonen dvs den 

kunskapsnivå som ligger strax över elevens aktuella kunskapsnivå, men som 

eleven kan nå med stöd från en mer kunnig elev eller lärare. Här används 

begreppet scaffolding för att beskriva hur en elev får stöd till att ta sig vidare och 

som avtar efter hand eleven klarar det på egen hand (Säljö 2012, s. 194). 

Jakobsson (2012, s. 159) poängterar att när elever utgör stöd i form av scaffolding 

så gynnas alla elever av detta, inte endast de elever som lär av en mer kunnig elev. 
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Den mer kunniga eleven utvecklar även sin egen förståelse då han/hon förklarar 

och omformulerar för andra.  

En annan form av stöd är medierande resurser, även kallade kulturella produkter, 

som bidrar till att driva tänkandet vidare (Jakobsson 2012, s. 153). Dessa är i form 

av materiella redskap, exempelvis artefakter eller texter, som hjälper elever att 

utvecklas och förstå omvärlden. Inom det sociokulturella perspektivet kallas detta 

för mediering som innebär ett samspel mellan dessa kulturella produkter och 

elevers egna tänkande (Jakobsson 2012, s. 153).  

Scaffolding och medierande resurser är två begrepp som båda syftar till att stödja 

eleven att komma ett steg vidare i sin kunskapsutveckling. Skillnaden mellan dessa 

två är att scaffolding är ett tankessätt om hur eleven kan få stöd till att utvecklas 

som successivt avtar när eleven klarar sig på egen hand. Medierande resurser är 

istället vad lärarna använder för att hjälpa eleverna bygga vidare på egna 

erfarenheter, tankar och idéer.  

Likheter mellan de två perspektiven 

Både det sociokulturella och det pragmatiska perspektivet betonar att lärande sker i 

sociala omgivningar samt att elever är i behov av stöd för att utveckla förståelse 

utifrån egna erfarenheter (Dewey 2004, s. 17, Säljö 2012, s. 189–193). Dewey 

ansåg (2004, s. 17) att eleverna måste ges utrymme till att experimentera och pröva 

sig fram utifrån egna erfarenheter, men att läraren också har en viktig roll för 

elevernas utveckling genom att aktivt stimulera och hjälpa elever att fördjupa sin 

kunskap. På liknande sätt menade Vygotskij, enligt Säljö (2012, s. 193), att lärande 

är en pågående process där vi aldrig slutar att utvecklas samt att elever är i behov 

        f       f       ch ”                 ä     ” (Säljö 2012, s. 193). 

Meningsskapande i naturvetenskap 

Lidar (2010, s. 35) beskriver, utifrån ett pragmatiskt perspektiv, att 

meningsskapande sker när vi skapar relationer mellan det som står fast och ny 

information som uppstår vid möten. Det som står fast är elevens befintliga kunskap 

och med möten innebär interaktioner med exempelvis människor, texter eller 

artefakter. Det som står fast är inte nödvändigtvis en korrekt förståelse och dessa 

möten kan då medföra frågor eller problem som bildar gap mellan elevens 

förståelse och den naturvetenskapliga informationen. Det är då dessa gap 

överbyggs som innebär meningsskapande. Inom det sociokulturella perspektivet 

talas det om medierande resurser som används för att driva tänkandet vidare. 

Enligt Schoultz, Säljö och Wyndhamn (2001, s. 226) utgår elever oftast från 

vardagliga erfarenheter i samtal om naturvetenskapliga begrepp och dessa 

medierande resurser kan då stödja eleverna till att driva samtalet vidare och bidra 

till meningsskapande samtal.  

Meningsskapande samtal utifrån ett pragmatiskt perspektiv 

Johansson (2012, s. 55) visar i sin studie, som har ett pragmatiskt perspektiv, hur 

elever samtalar med vardagligt språk under utforskande arbetssätt och att läraren 

tar en aktiv roll med att bekräfta elevernas förslag samt uppmärksamma eleverna 

på naturvetenskapliga begrepp. Här stödjer läraren eleverna till att koppla sina 

egna erfarenheter till det naturvetenskapliga språket samt stöttar eleverna i en 

utvecklande riktning för att utvidga språket ytterligare.  
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Lidar, Almqvist och Östman (2009, s. 698) utgår även de från ett pragmatiskt 

perspektiv i sin studie där elever arbetar i grupper med frågor om jorden. 

Författarna tar bland annat upp ett exempel där en fråga som eleverna stöter på 

leder till meningsskapande samtal. De första frågorna leder till att eleverna 

diskuterar om det går att falla av jordklotet. Eleverna blir här eniga om vad som 

står fast, i detta sammanhang, att det inte är möjligt att falla av jorden. Nästa fråga 

de stöter på är ”V                 h    ?” (Lidar 2009, s. 698) som utmanar 

eleverna att tänka vidare över vad som finns utanför jordklotet. Med hjälp av 

lärarens medvetna val av frågor eller aktiva stöd i elevers samtal uppmärksammar 

läraren eleverna på vad som är viktig och relevant information (Lidar 2010, s. 36). 

När en annan grupp fastnar och har svårigheter med att svara på en fråga stödjer 

läraren eleverna med frågor om vad de kan göra eller använda för att ta sig vidare. 

Då eleverna föreslår en karta och en jordglob bekräftar läraren detta. I detta samtal 

stödjer även artefakterna eleverna att diskutera djupare och få utförligare svar. 

(Lidar, Almqvist & Östman 2009, s. 699) 

Meningsskapande samtal utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Schoultz, Säljö och Wyndhamn (2001, s. 223–227) visar i en studie att elever får 

större möjlighet att visa sina kunskaper i samtal om naturvetenskapliga begrepp än 

vid skriftliga frågor. De förklarar utifrån ett sociokulturellt perspektiv att eleverna 

får stöd i form av scaffolding i samtal. Eleverna får hjälp med att tänka högt i 

samtal och får på så vis antingen bekräftelse eller förståelse för vad som 

efterfrågas. Författarna tar en fråga från TIMSS-studien som exempel angående 

vilken ficklampa som lyser starkast, den med eller utan reflektor. Av de elever som 

läste frågan var det endast ett fåtal som svarade korrekt medan om eleverna fick 

frågan presenterad i ett samtal var det mer än hälften som svarade korrekt. Det 

visade sig att eleverna som läst frågan hade haft svårigheter med att förstå frågans 

formulering samt att få av eleverna visste vad begreppet reflektor betydde. Med 

hjälp av en person som stöttade eleven att se på bilden och förklara utifrån den 

klarade fler elever av att svara. Studien visade att eleverna kopplade till egna 

erfarenheter och de flesta visste att en ficklampa har en reflektor, men utan att 

känna till begreppet (Schoultz, Säljö & Wyndhamn 2001, s. 226).  

I Nilssons (2005, s. 67) studie presenteras hur elever tillsammans för samtal om 

naturvetenskapliga begrepp framåt med hjälp av de artefakter och händelser som 

ingår i olika experiment. Hennes studie utgår både från kognitivismen och det 

sociokulturella perspektivet. Analysen av dessa samtal visar hur eleverna växlar 

                      ch ”        ”   grepp utifrån sina egna erfarenheter. 

Eleverna bidrar även med nya frågor utifrån de problem som uppstår i deras egna 

uppfattningar av naturvetenskapliga begrepp. I Nilssons (2005, s. 67) studie visas 

exempel på att eleverna klarar att föra meningsskapande samtal om 

naturvetenskapliga fenomen på egen hand, men genom lärarens medvetna val av 

frågor och användning av artefakter i experimenten fungerade dessa som exempel 

på medierande resurser som Jakobsson (2012, s. 153) nämner.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom observationer och intervjuer få kunskap om hur 

lärare kan stödja eleverna, i årskurserna 1–8, till meningsskapande samtal om 

naturvetenskapliga begrepp. Med meningsskapande avses mötet mellan elevernas 

erfarenheter/förförståelse och ny kunskap.  
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 Vad uttrycker lärare som viktigt för att stödja elevers begreppsförståelse i 

naturvetenskapsundervisningen?  

 Hur stödjer lärare elever att samtala om naturvetenskapliga begrepp utifrån 

elevernas tidigare erfarenheter?  

Metod 

Här redogörs för val av metoder som använts för insamling av empiri till studien, 

vilka är kvalitativa intervjuer och observationer. Sedan presenteras urval av 

studiens deltagare, genomförande, validitet och reliabilitet, etiska överväganden 

och till slut analysprocess.  

Val av metod 

Metoden är av kvalitativ ansats där intervjuer och observationer har använts för att 

samla in data. Vid kvalitativa metoder samlas så kallad mjuk data in, till exempel 

information om hur någon upplever något (Larsen 2007, s. 22). Den kvalitativa 

metoden har valts för att få fram vad lärare anser som viktigt i förhållande till 

begreppsanvändning samt för att stödja elever till samtal om naturvetenskapliga 

begrepp. Den kvalitativa metoden passar även studiens teoretiska perspektiv då 

dessa innefattar stöd i form av scaffolding, medierande resurser samt hur elevernas 

vardagliga erfarenheter kopplas in i undervisningen. Det har underlättat att både 

kunna observera lärare samt att intervjua för att få fram deras förhållningssätt både 

genom vad de anger och hur de gör i undervisningen.  

Intervju som metod 

Till denna studie har semistrukturerade intervjuer använts som innebär att 

intervjuerna sker i relativt fri form med hjälp av en lista med frågor och teman som 

samtalet ska beröra (Kvale & Brinkmann 2009, s. 143). Vid kvalitativa intervjuer 

används öppna frågor som bjuder in respondenten till mer utförliga svar, dvs. 

frågor som kan besvaras med jag eller nej bör undvikas.  

Intervjufrågorna (Bilaga 1) ska utgå från studiens syfte och frågeställningar och 

därför handla om lärarens syn på naturvetenskaplig begreppsförståelse, val av stöd 

till elevers samtal och hur elevernas erfarenheter får utrymme i undervisningen.  

De teman som intervjuerna ska utgå från är därför begreppsförståelse och elevers 

vardagliga erfarenheter samt organisering av undervisning och stöd till 

samtal i naturvetenskapsundervisningen. En nackdel med kvalitativa intervjuer 

är att det är mer tidskrävande än att använda kvantitativa enkäter där 

svarspersonen väljer mellan färdiga svar. En fördel är att intervjuaren har 

möjlighet att ställa följdfrågor, att förtydliga frågor för att undvika missförstånd 

samt för att få utförligare svar (Larsen 2007, s. 26).  

Observation som metod 

Observationerna ska ske i form av en så kallad fältundersökning som innebär att de 

     f           ”            c           h   ” (L      2007     88)  D           

observeras är hur lärare stödjer eleverna till meningsskapande samtal om 

naturvetenskapliga begrepp vid undervisningstillfällena i naturvetenskap. Rollen 

som observatör i denna studie ska vara passivt deltagande, men öppen för 

deltagarna. Det vill säga att de som deltar i studien ska vara medvetna om att de 

blir observerade, men att observationen inte ska påverka undervisningen (Larsen 

2007, s. 90). Larsen (2007, s. 105) poängterar att det är omöjligt att få med sig allt 
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under en observation. Observationerna ska därför dokumenteras med hjälp av ett 

så kallat strukturerat schema (Bilaga 2) där det som observeras noteras under några 

utvalda rubriker (Larsen, 2007, s. 92). 

Urval  

För att studiens resultat ska grundas i ett rättvist urval, dvs för att kunna anses vara 

representativt, krävs det att urvalet är stort nog för att rymma felmarginaler 

(Larsen 2007, s. 40). Vid kvalitativa intervjuundersökningar förklarar Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 129) att det underlättar med ett färre antal intervjuer för att få 

mer tid till ett noggrannare analysarbete av intervjuerna.  

Till denna studie har sex lärare, fyra kvinnliga och två manliga, på tre olika skolor 

i södra delen av Norge intervjuats och observerats. Att få möjligheten att utföra 

denna studie i Norge har varit intressant och lärorikt. Däremot kommer inte 

resultatet från denna studie att jämföras med resultat från en studie i Sverige då 

tiden för insamling endast har varit två veckor. Grundskolans årskurser i Norge går 

från 1 – 10, vilket motsvarar F – 9 i Sverige. För att underlätta läsningen av 

studien har de norska årskurserna konverterats till motsvarande svensk årskurs, dvs 

när det står årskurs 7 i studien representerar det en norsk årskurs 8.  

För att bevara lärarnas konfidentialitet benämns lärarna L1, L2 och så vidare. 

Tabell 1 visar en översikt över lärarnas utbildning, i vilken årskurs lärarna 

undervisar samt hur länge de har arbetat som lärare respektive undervisa i 

naturvetenskap. 

Tabell 1: Översikt över lärare samt deras kompetens.  L1 - L6 betecknar lärare 1 - 6. 

Lärare Utbildning Årskurser 

som de 

arbetar 

med 

Hur många 

år som lärare 

Hur många år som 

naturvetskapslärare 

L1 Pedagogik och 

ingenjörsfysik. 

4 – 6  5 år  5 år 

L2 Lärarutbildning med 

matematik och 

naturvetenskap. 

7 – 9 10–15 år 10–15 år 

L3 Allmänlärarutbildning
3
 med 

matematik, norska och 

idrott. 

7 – 9 10–15 år  5 år 

L4 Förskollärarutbildning, 

fortbildning i matematik. 

F – 3  5 år Enstaka gång. 

L5 Lärarutbildning (1981), 

friluftsliv (fokus på djur- 

och växtliv, 6 månader) och 

”G                ” (10 

hp). 

4 – 9  30 år + inn 

på tunet
4
. 

 30 år 

L6 Allmänlärarutbildning med 

idrott som huvudämne. 

F - 3 10–15 år Enstaka gång 

                                                 
3
 Allmänlärarutbildningen i Norge innebär tre år med motsvarande svensk grundlärarutbildning och 

ett år specialiserat på ett ämne.  
4
 Inn på tunet är ett projekt som finns i hela Norge och är tillgängligt främst för barn och unga, 

äldre, personer på narkotikarehabilitering samt personer med olika former av funktionsnedsättning. 

L5 tar med elever hit som är i behov av extra stöd och där naturvetenskap och matematik kopplas 

till praktiskt arbete.  
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Genomförande  

Inför studien har totalt fem skolor i tre kommuner kontaktats, men endast tre av 

dessa skolor har gett sitt samtycke till att delta i studien. Skolornas rektorer har 

kontaktats som i sin tur har frågat vilka naturvetenskapslärare som kunde ställa 

upp i studien. Alla lärare fick ett informationsbrev (Bilaga 3) samt ett 

informationsbrev som skickades ut till eleverna och deras vårdnadshavare (Bilaga 

4). Dessa brev innehöll information om vad studien syftar till att undersöka, hur 

data ska samlas in samt hanteras och vad studien ska användas till. I dessa brev 

stod det även att endast läraren ska observeras och intervjuas, inte eleverna.  

På en skola för mellanstadiet och högstadiet har fyra lärare observerats och 

intervjuats, en lågstadielärare på en annan skola samt en lågstadielärare på en 

tredje skola. Studien omfattar en observation av ett lektionstillfälle för varje lärare 

och under de observerade lektionerna undervisade respektive lärare i nedanstående 

årskurser: 

L1, mellanstadielärare i årskurs 6 

L2, högstadielärare i årskurs 8 

L3, högstadielärare i årskurs 7 

L4, lågstadielärare i årskurs 3 

L5, högstadielärare i årskurs 8 

L6, lågstadielärare i årskurs 1 

Under observationerna arbetade två högstadielärare (L2 och L3) samt 

mellanstadieläraren (L1) med områden inom fysik, de två lågstadielärarna (L4 och 

L6) med områden inom biologi och en mellan- och högstadielärare (L5) arbetade 

med naturvetenskap samt matematik. För fyra lärare genomfördes observationerna 

före intervjuerna och två observerades efter att de intervjuades. 

Intervjuer 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 144) poängterar att om intervjuprocessen är 

flexibel ökar möjligheten för mer levande och spontana svar från svarspersonen. 

Intervjuerna har därför anpassats till den intervjuade samt till hur samtalet har 

fortlöpt, men med fokus på de teman och frågor som studien berör. 

Intervjufrågorna har varit ett stöd för samtalet samt en påminnelse för att inte 

glömma bort väsentliga delar som berör studiens syfte. För att få så levande och 

spontana svar som möjligt gjordes även valet att de intervjuade inte skulle få 

frågorna i förväg. 

Intervjuerna har genomförts när tiden har passat för lärarna och längden för 

intervjuerna har varierat mellan 15 och 20 minuter. Två av intervjuerna 

genomfördes i personalrummet när alla andra hade lektion och det var relativt 

lugnt. Två av intervjuerna på lärarnas kontor med några enstaka störmoment, men 

inget som direkt påverkade intervjun. En intervju utfördes i gången utanför 

klassrummet och den sista intervjun i ett tomt klassrum. Svaren från de intervjuade 

har antecknats i form av stödord samt några enstaka citat för att få med det mest 

väsentliga i förhållande till intervjufrågorna. Anledningen till att intervjuerna inte 

blivit inspelade med en ljudupptagare är för att samtalen startade informellt och 

ledde in på ett mer otvunget samtal med intervjufrågorna i fokus. Därför gjordes 
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valet att inte avbryta det inledande informella samtalet med att ta fram en 

ljudupptagare och trycka på en inspelningsknapp.  

Innan varje intervju har intervjuns upplägg och innehåll presenterats för den 

intervjuade. Intervjuerna har sedan inletts med att läraren har fått berätta om sin 

utbildningsbakgrund och hur länge han/hon har undervisat i naturvetenskap. Detta 

är intressant för studiens resultat, men också för att få en avslappnad start och låta 

den intervjuade få tala fritt om sin bakgrund (Kvale & Brinkmann 2009, s. 142). 

Efter denna introduktionsfråga har intervjun gått in på frågor om 

begreppsförståelse, hur lärare kan stödja eleverna samt om de använder några 

metoder i form av exempelvis bilder, filmer eller experiment som stöd för 

elevernas samtal om naturvetenskapliga begrepp. Efter att den sista frågan ställts 

har den intervjuade getts utrymme till att lyfta något extra eller att lägga till 

ytterligare kommentarer något som Kvale och Brinkmann (2009, s. 142) 

rekommenderar att göra. Vid intervjuerna har det ställts följdfrågor som 

 x         ”   ä       ”  ”                                ”? f              

intervjuade om fördjupade svar. Det har även förekommit tysta pauser eller 

bekräftelser för att ge den intervjuade mer utrymme till ytterligare kommentarer 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 148).  

Observationer 

Vid observationerna har endast läraren observerats och anteckningar har gjorts i ett 

så kallat strukturerat schema där det på förhand har varit bestämt vad som skulle 

observeras (Larsen, 2007, s. 92). Det som har observerats är hur lärare presenterar 

eller nämner naturvetenskapliga begrepp, vilket stöd som ges till eleverna för att 

samtala om de naturvetenskapliga begreppen och om elevernas egna erfarenheter 

och vardagssituationer tas in i undervisningen. Dessa observationer har strävat 

efter att bortse från förutfattade meningar och förhastade slutsatser, som Kihlström 

(2007, s. 50) rekommenderar att göra.  

Validitet och Reliabilitet  

Larsen (2007, s. 80) skriver att validitet innebär att något är relevant, engelska 

valid. För att eftersträva hög validitet ska analysprocessen utgå från studiens syfte 

och frågeställningar för att resultatet ska vara relevant för studien. När det kommer 

till intervjufrågorna betyder inte detta att intervjufrågorna ska vara samma som 

frågeställningarna, men de ska utgå från det studien avser att undersöka (Larsen 

2007, s. 80).  

För att en studie ska uppnå hög reliabilitet ska den vara trovärdig, engelska 

reliable. Vid observationerna har det eftersträvats att bortse från egen förförståelse 

eller förutfattade meningar för att dessa inte ska påverka datainsamlingen (Larsen 

2007, s. 81). Larsen (2007, s. 105) tar även upp att tillfälligheter kan slå in, vilket 

innebär att det som observeras kan vara tillfälligt istället för representativt. Därför 

har datainsamlingen bestått av en kombination av observationer och intervjuer. För 

att uppnå hög reliabilitet vid intervjuer bör man undvika ledande frågor samt att 

anta ett visst ställningstagande till frågor som kan påverka den intervjuades svar 

(Larsen 2009, s.109). Larsen (2007, s. 104 – 105) nämner tre felkällor att ha i 

åtanke vid intervjuer. Den första är intervjueffekt som innebär att intervjuaren kan 

påverka den intervjuade med sitt hållningssätt och kroppsuttryck till 

intervjufrågorna. Här har därför intagits en öppen roll vid intervjuerna. Den andra 

felkällan är frågeeffekt, vilket innebär att så kallade ledande frågor kan vara 
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formulerade på ett sätt som kan påverka den intervjuades svar. Den sista är 

kontexteffekt som innebär att ordningsföljden på frågorna kan påverka den 

intervjuade. Därför har ordningsföljd samt formulering av frågorna noggrant 

övervägts för att uppnå så hög reliabilitet som möjligt (Larsen 2007, s. 105). 

Etiska överväganden 

Vid studier som innefattar människor måste etiska överväganden tillämpas för att 

skydda de individer som ingår i studien. Vetenskapsrådet (2002, s. 7–14) tar upp 

de fyra forskningsetiska kraven som ingår i individskyddskravet.  

Dessa är: 

Informationskravet som innebär att deltagarna i studien ska få information om 

vad studien handlar om samt vad det insamlade materialet ska användas till.  

Samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva ska få bestämma om de vill 

delta i studien samt om eller när de vill avbryta sitt deltagande.  

Konfidentialitetskravet som innebär att deltagarnas namn eller detaljer som tyder 

på vem de är inte delas med andra. Denna information ska heller inte ingå i den 

skriftliga studien.  

Nyttjandekravet som innebär att den insamlade informationen endast ska 

användas till undersökningens syfte. 

För att uppnå det första kravet har alla lärare och elever som deltagit i studien fått 

ett informationsbrev på förhand där studien kortfattat har beskrivits och vad det 

insamlade materialet ska användas till. Med detta brev har även deltagarna fått 

möjlighet att ge sitt samtycke till att delta i studien. Vid sammafattning av 

intervjuer samt i texten till denna studie har konfidentialitet bevarats genom att 

lärare getts beteckningarna L1, L2 och så vidare. Det har inte använts några 

personbeskrivningar av varken lärare eller elever och namn på skola och kommun 

har inte heller angetts. Till sist har det insamlade materialet endast använts till 

studiens syfte, vilket ingår i nyttjandekravet.  

Analysprocess 

I analysprocessen har den insamlade empirin från intervjusvaren och från 

observationerna bearbetats separat. Intervjusvaren kopplades till frågeställning 1 

som berör vad lärare uttrycker som viktigt för att stödja elevers begreppsförståelse. 

Observationerna har kopplats till frågeställning 2 som tar upp hur lärare stödjer 

elever att samtala om naturvetenskapliga begrepp utifrån elevernas tidigare 

erfarenheter. Därefter har en innehållsanalys använts för att hitta lämpliga 

kategorier. En innehållsanalys går ut på att det insamlade materialet först 

sammanfattas för att sedan genomgå en kodning där kategorier identifieras (Larsen 

2007, s. 98).  

Intervjusvaren har sammanfattats skriftligt inom tre timmar efter varje intervju. 

Här har de stödord och citat som noterats under intervjun använts för att 

sammanfatta vad varje lärare har svarat under respektive fråga. 

Sammanfattningarna för varje lärares svar har sedan kortats ned till enstaka ord 

eller meningar och lagts in i en tabell efter respektive tema som intervjuerna har 

berört (Tabell 2).  Detta gjordes för att kodningen av det insamlade materialet 

skulle underlättas. En viss omformulering av de intervjuades svar har förekommit, 
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men innebörden av svaren har inte förändrats då de endast har sammanfattats. 

Detta är endast meningar från de svar som ansågs relevanta i relation till studiens 

syfte. Intervjusvaren analyserades utifrån det sociokulturella perspektivet eftersom 

lärarna uttryckte hur de kan stödja elever i samtal om naturvetenskapliga begrepp 

samt vilka metoder eller material de använder i undervisningen. Analysen av 

intervjusvaren har även utgått från det pragmatiska perspektivet genom att 

undersöka hur lärare kan ta in elevernas vardagliga erfarenheter i 

naturvetenskapsundervisningen.  

Tabell 2: Tabellen visar de teman som intervjufrågorna berörde och stödord från lärarnas 

svar som upprepats och anses relevanta i förhållande till studiens syfte. Utifrån dessa har 

de olika kategorierna identifierats. Kategorier är kursiverade och underkategorier är 

fetmarkerade.  

Teman som 

intervjuerna har berört 

Ord och meningar 

(relevanta till studiens 

syfte) som upprepats 

under intervjun 

Identifierade kategorier 

Begreppsförståelse och 

elevers vardagliga 

erfarenheter. 

Markera svåra ord.  

Göra elever medvetna om 

begrepp  

Koncentrera på begrepp 

Fokus på relevanta begrepp  

Få en insikt över vad de kan 

Ta in vardagliga situationer 

Synliggöra tidigare 

erfarenheter 

Koppla elevers tankar till 

vetenskapliga begrepp 

Beror på ämne och lärarens 

engagemang 

Beror på tema  

 

Bli medveten om begrepp 

 

 

 

- Tidigare 

erfarenheter 

 

 

 

- Scaffolding  
 

 

Lärarens engagemang och 

personliga intresse 

 
Organisering av 

undervisning och stöd till 

samtal i naturvetenskaps-

undervisningen. 

Variera undervisningen 

variation  

Frågor, funderingar  

Problemställningar.   

Filmer, texter, bilder 

Tankekarta 

Autentisk miljö, praktiskt 

arbete  

Utforskande arbetssätt, 

experiment  

 

Variation i undervisningen. 

- Medierande 

resurser 

Den första kategorin som identifierades till frågeställning 1 blev bli medveten om 

begrepp med tidigare erfarenheter och scaffolding som underkategorier då 

lärarna berättade hur de stödjer eleverna till begreppsförståelse. En annan kategori 

som identifierades är lärarens engagemang och personliga intresse. Den sista 

kategorin är variation i undervisningen med medierande resurser som 

underkategori. Medierande resurser innebär de olika metoder som lärarna angav att 

de använder i undervisningen.  
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Empirin från observationerna har bearbetats utifrån frågeställning 2 samt studiens 

teoretiska perspektiv. Materialet har analyserats från det pragmatiska perspektivet 

genom att se på hur lärare fångar upp elevernas vardagliga erfarenheter i 

naturvetenskapsundervisningen samt från det sociokulturella perspektivet med 

begreppet medierande resurser. Medierande resurser utgör här de metoder som 

lärarna observerades använda i undervisningen för att stödja eleverna i samtal om 

naturvetenskapliga begrepp. Här identifierades kategorierna tidigare erfarenheter 

och medierande resurser med underkategorierna filmklipp och texter, 

tankekarta, artefakter och utforskande arbetssätt.  

Resultat och analys 

Resultatet från intervjuerna besvarar frågeställning 1 eftersom intervjuerna har 

berört vad lärarna uttrycker som viktigt för att stödja elevers begreppsförståelse i 

samtal om naturvetenskapliga begrepp. Resultatet från observationerna besvarar 

frågeställning 2 eftersom observationerna har lagt fokus på hur lärare gör för att 

stödja elever att samtala om naturvetenskapliga begrepp utifrån tidigare 

erfarenheter.  

Vad lärare uttrycker som viktigt för att stödja elevers 
begreppsförståelse i naturvetenskapsundervisningen  

Till frågeställning 1 identifierades tre olika huvudkategorier 1) bli medveten om 

begrepp, 2) lärarens engagemang och personliga intresse och 3) variation i 

undervisningen. 

1. Bli medveten om begrepp  

Kategorin att bli medveten om begrepp identifierades då samtliga lärare i studien 

beskrev vikten med att göra elever medvetna om och synliggöra 

naturvetenskapliga begrepp. Några av lärarna poängterade även att koppla elevers 

tidigare erfarenheter till de naturvetenskapliga begreppen för att stödja elever till 

att utveckla begreppsförståelsen. Här identifierades därför två underkategorier, 

vilka är tidigare erfarenheter och scaffolding.  

Tidigare erfarenheter 

Samtliga lärare uttryckte vikten av att utgå från eller fånga upp elevernas tidigare 

erfarenheter i undervisningen, men två lärare (L1 och L4) förklarade svårigheter 

med att göra detta i områden som de ansåg hade liten koppling till vardagen. Tre 

lärare menade (L2, L3 och L5) att det är en konversationsstartare att synliggöra 

vardagliga erfarenheter i de olika områdena som naturvetenskapsundervisningen 

berör. Tre högstadielärare (L2, L3 och L5) nämnde att det är många elever som 

kan vara tysta i gemensamma samtal i helklass eller halvklass trots att de är trygga 

med varandra och de har en god stämning i klassen. Två av lärarna poängterade att 

det hjälper att uppmana eleverna att tänka på om de upplevt något relevant till det 

som omtalas i undervisningen hemma eller i vardagen. När de gör detta menade 

lärarna att det är fler som vågar uttrycka sig.  

En lärare (L3) poängterade vikten av att hjälpa elever att koppla egna funderingar 

och idéer till naturvetenskapliga begrepp. Läraren förklarade att några begrepp inte 

fastnar hos vissa elever, medan andra elever fint kan följa med. Läraren menade att 

om de elever som inte har förstått åtminstone har fått höra det nya begreppet kan 

detta skapa förståelse vid nästkommande lektion när begreppet tas upp igen. 
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Läraren hävdade att så länge eleverna får se, experimentera samt höra begrepp 

förstår de lättare nästa gång begreppet tas upp. 

Det var även två lärare (L5 och L6) som förklarade att de presenterar begrepp i sitt 

naturliga sammanhang, nämligen att de följer årstiderna, för att få med vardagliga 

erfarenheter. En högstadielärare (L5) förklarade att de inte följer läroboken, utan 

de följer årstiderna för att få en naturlig följd av arbetet som görs på en gård. Här 

är det fokus på relevanta begrepp främst inom biologi och ekologi som handlar om 

livscykler, djur, plantor och grönsaker.  

Vi følger også fuglekasser, har vårt eget klassetre og observerer naturen og 

dyr i de ulike årstidene (L6).  

En lågstadielärare (L6) nämnde att de har fågelholkar och klassträd som de 

följer genom årstiderna. 

Scaffolding 

Två lärare (L2 och L3) påpekade att diskussioner och samtal om 

naturvetenskapliga begrepp hjälper lärare att veta var elever befinner sig, vad de 

ska arbeta vidare med samt hur läraren kan stötta eleven på dennes nivå. En av 

lärarna uttryckte att frågor kan användas för att hjälpa eleverna att tänka ett steg 

längre och stödja eleverna inom deras proximala utvecklingszon.  

Gi dem problemstillinger som pusher dem å komme videre. Om man tenker 

Vygotskij, at de utvikles innom sin proximala utviklingssone (L3).  

Två lärare (L2 och L5) poängterade även att det är viktigt att känna eleverna 

för att kunna förklara och hjälpa eleverna att förstå.  

Da kan jeg skreddersy forklaringen for å anpasse til den enkelte eleven (L2).  

En lärare (L2) uttryckte att förklaringar kan skräddarsys till den enskilda eleven 

genom att känna eleverna och känna till deras förförståelse. 

2. Lärarens engagemang och personliga intresse 

Kategorin lärarens engagemang och personliga intresse identifierades utifrån 

svaren från tre av de sex lärarna där de beskrev vikten av att lärare är engagerade i 

sina ämnen för att stödja elever till meningsskapande samtal. 

Två av dessa lärare (L1 och L5) tog upp relationen mellan engagemang och 

personligt intresse. Den ena läraren (L5) berättade om sitt personliga intresse för 

biologi och ekologi och uttryckte en saknad av dessa områden i högstadiet var det 

är större fokus på fysik och kemi. Den andra läraren (L1) beskrev istället ett 

personligt intresse samt mer kunskap inom fysik och förklarade att det är lättare att 

lägga extra fokus, vara mer engagerad samt vara mer kreativ i de lektioner som 

berör exempelvis elektricitet än exempelvis skalbaggar.  

Det er lettere å fortelle utenfor tekstboken og forklare litt mer spennene 

innom for eksempel elektrisitet enn om for eksempel biller (L1). 

En lärare (L3) berättade att det är viktigt att lärare är engagerade, men poängterade 

att det är lika viktigt att kunna ta ett steg tillbaka och se var eleverna befinner sig. 

L3 menar att lärare hellre bör inkludera elever och vara medveten om elevernas 

tankar och idéer istället för att endast förklara och presentera engagerat. 

3. Variation i undervisningen 
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Den tredje kategorin som identifierades utifrån intervjusvaren från samtliga sex 

lärare är variation i undervisningen med underkategorin medierande resurser. 

Tre lärare pekade på vikten av att variera undervisningen för att anpassa olika 

elevers behov och alla sex lärarna nämnde olika medierande resurser som metoder 

att använda i undervisningen för driva elevernas samtal vidare.  

Medierande resurser 

Samtliga lärare nämnde experiment eller utforskande arbetssätt som en bra metod 

för att stödja eleverna till samtal om naturvetenskapliga fenomen. Tre av sex lärare 

(L1, L2 och L3) nämnde experiment som den metod som leder till livligast 

diskussioner, men en av lärarna (L2) pekade på att elever även behöver en 

förklaring för att förstå utfallet av experiment. Tre av lärarna (L5, L6 och L4) 

nämnde utforskande arbetssätt som en bra metod. Förutom L5 är det lärarna i de 

lägre åldrarna som nämner vikten av att gå ut och utforska samt använda olika 

sinnen för att eleverna ska kunna befästa nya begrepp. En lärare (L6) förklarade att 

det är viktigt att variera mellan att klappa stavelser, röra sig och sjunga med 

eleverna för att de ska komma ihåg begrepp bättre. Slutligen nämnde även två 

lärare (L1 och L4) filmer, bilder och texter som bra metoder att utgå från i samtal. 

Hur lärare stödjer elever att samtala om naturvetenskapliga begrepp 
utifrån tidigare erfarenheter  

I detta avsnitt presenteras resultatet från lektionsobservationerna. Samtliga lärare 

som ingår i studien observerades använda elevernas tidigare erfarenheter antingen 

genom att lektionen utgick från elevernas tankar och idéer eller att de kopplades 

till naturvetenskapliga begrepp under lektionen. Tidigare erfarenheter innebär i 

denna studie de erfarenheter eleverna tar med sig till skolan från vardagliga 

upplevelser samt erfarenheter elever har upplevt i skolan, till exempel under en 

tidigare lektion. Hur lärarna stödjer elever att bygga vidare på elevernas 

erfarenheter genom samtal i naturvetenskapsundervisningen presenteras under två 

huvudkategorier, 1) tidigare erfarenheter och 2) medierande resurser. 

1. Tidigare erfarenheter 

Frågeställning 2 syftar till att undersöka hur lärare kan stödja elever att samtala om 

naturvetenskapliga begrepp utifrån tidigare erfarenheter. Här identifierades därför 

kategorin tidigare erfarenheter.  

Tre lärare (L1, L2 och L3) observerades återkoppla till tidigare lektion för att 

stödja eleverna till samtal om det naturvetenskapliga innehållet som lektionen 

berörde. Två av lärarna (L1 och L2) gjorde detta för att få eleverna till att samtala 

kring ämnet där läraren använde frågor och följdfrågor som en form av 

medierande resurs, se nedan. Under den observerade lektionen med 

mellanstadieläraren (L1) ledde det inledande samtalet in på en diskussion om 

strålning där eleverna bidrog med egna tankar och funderingar. Eleverna nämnde 

olika erfarenheter från vardagen som exempelvis mikrovågsugn och en MR-

röntgen. En elev tog upp en reflektion om sur nederbörd om att en gammal 

släktning hade förklarat att han hade varit orolig för sina får under åren efter 

Tjernobylolyckan. En elev nämnde mixer, men då blev det ett samtal elever 

emellan om vad som skiljer en mixer och en mikrovågsugn åt. Läraren bidrog med 

följdfrågor och kommentarer till elevernas tankar och funderingar.  

2. Medierande resurser 
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Samtliga sex lärare använde frågor som medierande resurs på något sätt för att 

stödja eleverna att antingen utveckla sina svar eller att koppla in tidigare 

erfarenheter och tankar. Nedan presenteras olika medierande resurser som 

användes tillsammans med lärarens frågor för att föra samtalen vidare. Dessa är 

filmklipp och texter, tankekarta, artefakter och utforskande arbetssätt.  

Filmklipp och texter 

Av de observationer som genomförts använde tre av sex lärare filmklipp i 

undervisningen som underlag till samtal i naturvetenskapsundervisningen. Två av 

lärarna, en högstadielärare (L2) och en lågstadielärare (L4), använde filmerna som 

en medierande resurs genom att antingen be eleverna ställa frågor och dela 

funderingar eller att läraren ställde frågor till eleverna. Högstadieläraren ställde 

frågor till eleverna för att hjälpa dem att koppla de naturvetenskapliga begreppen 

volt och högspänning till det som filmen visade. Lågstadieläraren använde istället 

två filmklipp om puberteten för att få eleverna nyfikna och ställa frågor samt 

reflektera kring området. Läraren poängterade för eleverna att inga frågor är 

dumma eller konstiga och efter varje filmklipp gavs eleverna ytterligare ett par 

minuter för att tänka och reflektera. Sedan fick eleverna komma med sina frågor. 

Här blev det många händer som åkte upp, särskilt flickornas. Läraren svarade med 

referenser till sina egna erfarenheter samt utifrån filmen. En mellanstadielärare 

(L1) visade filmklippet i slutet av lektionen och använde istället elevernas texter 

som medierande resurs under lektionen. Det var sammanlagt tre elever som läste 

sina texter och en kort diskussion fördes om varje text med återkoppling till det 

som redan blivit sagt.  

Tankekarta 

Under lektionen med en lågstadielärare (L6) ritade läraren en tankekarta med 

elevernas ord över ett av människans sinnen, synen, för att synliggöra elevernas 

vardagliga erfarenheter. Läraren poängterade till att börja med att allt eleverna 

föreslog var rätt. En elev nämnde att man kan vara blind och läraren spann vidare 

på detta med att fråga vad man då kan använda för hjälpmedel. Eleverna kom med 

olika förslag och en elev nämnde att man då inte kan köra bil. Då frågade en annan 

elev vad man kan göra istället och detta ledde till ytterligare förslag från olika 

elever.  

Artefakter 

Två högstadielärare observerades använda vardagliga artefakter för att hjälpa 

eleverna koppla vardagliga föremål till naturvetenskapliga begrepp. En lärare (L3) 

använde en artefakt i form av en vattenflaska för att hjälpa eleverna att få syn på 

sambandet mellan volym och milliliter samt att ge exempel på vad volym är. En 

annan lärare (L2) tog fram en förlängningssladd och kopplade till husbyggande 

och sade att det är vanligt att ungdomar vill ha många stickkontakter. När läraren 

frågade eleverna om det stämde med dem blev många engagerade. Ett par elever 

pratade runt begreppen jordade kontakter och jordfelsbrytare utan att använda 

begreppen. Här utmanade läraren eleverna med bekräftande kommentarer och 

följdfrågor för att hjälpa eleverna att tänka lite längre tills en elev sade jordade 

kontakter. En elev med norska som andraspråk förklarade hur säkringen kan gå 

och orsaker till det, men utan att hitta begreppet säkring. Läraren hjälpte till med 

bekräftande kommentarer samt genom att säga begreppet säkring.  

Utforskande arbetssätt 
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Tre lärare använde sig av utforskande arbetssätt antingen i klassrummet eller ute, 

men hur lärarna stöttade eleverna till samtal och diskussioner varierade mellan 

dessa tre lärare. Under observationen av en högstadielärare (L3) gick läraren 

igenom instruktioner innan experimenten skulle utföras samt formulerade en 

hypotes tillsammans med eleverna innan de påbörjade ett experiment. Till det 

första experimentet visade läraren hur man kan mäta volym av ett objekt genom att 

ta ett mätglas med vatten och lägga i ett suddgummi och förklarade att det är 

skillnaden i vattenmängden som utgör suddgummits volym. Detta ledde sedan 

vidare in på begreppet densitet genom att suddgummits massa (vikt) delades med 

suddgummits volym. Eleverna fick sedan välja valfritt objekt och utföra 

motsvarande experiment. Ett par elever visade svårigheter med att förstå 

uträkningen av objektets densitet och därför samlade läraren eleverna för att visa 

med hjälp av de mått och volym som eleverna hade fått fram. I det andra 

experimentet skulle eleverna få en potatis att flyta samt sväva genom att följa en 

beskrivning över hur de skulle utföra experimentet. Det som skedde i experimentet 

var att potatisen lade      ch ”  ä    ”                  - och saltvattenslagret. 

Läraren hjälpte eleverna att tänka på tidigare erfarenheter med saltvatten och 

sötvatten för att tillsammans dra en hypotes till experimentet om vad som händer 

med potatisen.  

Under lektionen med en annan högstadielärare (L5) observerades även en 

genomgång av instruktioner till vad som skulle göras och därefter antogs ett 

utforskande arbetssätt där eleverna fick testa sig fram. Eleverna skulle gräva ut en 

mängd snö på ett tak och genom att mäta och väga räkna ut hur mycket snö som 

befann sig på taket totalt. Detta berörde främst matematik, men även fysik 

berördes då läraren uppmanade eleverna att tänka på vad som händer med snön på 

taket på våren samt hur snömängden förändrar sin volym i flytande form. Läraren 

och eleverna förde sedan ett samtal kring vad de hade gjort samt kommit fram till.  

Hos en lågstadielärare (L6) observerades en lektion där eleverna arbetade med 

människans fem sinnen. Under lektionen fick eleverna använda sina egna sinnen 

genom att sjunga och göra rörelser, klappa stavelser samt uteaktivitet med att 

smaka, lukta, känna samt höra olika objekt med en bindel för ögonen. Här fick 

eleverna gissa sig fram tillsammans två och två genom att använda sina sinnen. 

När en elev föreslog något utan att ha pratat med sin partner, frågade läraren om 

båda två var eniga med det svaret. Här varierade det mellan samstämmiga svar 

eller olika och läraren skrev då ner båda svaren.  

Sammanfattning  

Syftet med studien var att med hjälp av intervjuer och klassrumsobservationer få 

kunskap om hur lärare kan stödja eleverna till meningsskapande samtal om 

naturvetenskapliga begrepp. Samtliga lärares svar under intervjuerna samstämde 

med vad som observerades under naturvetenskapsundervisningarna. Ett exempel är 

att samtliga lärare nämnde under intervjuerna att de utgår från elevernas 

erfarenheter i undervisningen, vilket lärarna även observerades göra. Däremot 

varierar lärarnas sätt att binda ihop elevernas tidigare erfarenheter med ny 

information de möter i naturvetenskapsundervisningen. 

Elevernas vardagliga erfarenheter 

Några av lärarna ansåg att det är svårt att fånga upp elevernas erfarenheter i alla 

naturvetenskapliga områden, medan några lärare såg det som en 
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konversationsstartare. En lärare (L1) inledde lektionen med att låta eleverna 

reflektera kring begreppet strålning. Denna inledande diskussion bildade 

meningsskapande samtal i klassrummet eftersom eleverna delade egna 

erfarenheter tillsammans med lärarens kommentarer och följdfrågor. En annan 

lärare (L2) observerades stötta eleverna till meningsskapande samtal genom att 

antingen sätta ord på elevernas kommentarer med naturvetenskapliga begrepp eller 

genom att utmana eleverna till att driva samtalet vidare. Läraren gjorde detta 

genom att använda frågor för att utmana eleverna att tänka ett steg längre.  

Tre lärare (L2, L3 och L5) poängterade variation i undervisningen som mest 

givande samt L2 pekade på vikten av att hjälpa elever med förklaringar av 

naturvetenskapliga fenomen. Att variera undervisningen var något som även en 

lågstadielärare (L6) observerades göra genom att använda flera olika medierande 

resurser i undervisningen. Samtliga lärare i studien observerades använda frågor på 

olika vis som en medierande resurs för att driva samtal vidare och bidra till 

meningsskapande samtal. Lärarna använde dessa frågor tillsammans med en eller 

flera andra medierande resurser som stöd till att koppla elevernas tidigare 

erfarenheter till det naturvetenskapliga innehållet. Olika medierande resurser som 

observerats är filmer, artefakter, texter, en tankekarta, utforskande arbetssätt, 

musik och rörelse, sinnen samt autentisk miljö (gården).  

Lärares bakgrund och intresse 

Två lärare (L1 och L5) gav uttryck för att det är lättare att vara mer kreativ samt 

engagerad i de lektioner som berör det egna personliga intresset. Trots detta var 

det två lärare (L5 och L6) som genomförde innehållsrika lektioner, varav en utan 

naturvetenskaplig bakgrund från sin lärarutbildning och en som uttryckte annat 

personligt intresse än det som undervisningen berörde. En lärare (L3) poängterade 

att en lärares engagemang är viktigt, men att engagemanget inte bör ta över 

lektionen och riskera att förlora elevernas intresse. Istället bör läraren ta ett steg 

tillbaka för att ta in elevernas erfarenheter och tankar.  

Diskussion 

Avsnittet inleds med en diskussion om val av metod för att sedan diskutera 

studiens kvalitet utifrån validitet och reliabilitet. Därefter följer en diskussion om 

resultatet av det insamlade materialet som uppsummeras i en slutsats och 

avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.  

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att med hjälp av intervjuer och observationer få en 

inblick i hur skolor och lärare kan arbeta med att stödja eleverna till 

meningsskapande samtal i naturvetenskapsundervisningen. Tiden för 

datainsamlingen har varit begränsad till två veckor och därför fanns det inte tid för 

långa resor mellan olika skolor. Detta har medfört till att de lärare som ingår i 

studien arbetat på tre olika skolor med en radie på högst 30 km. Om en enkätstudie 

hade genomförts hade det räckt med svar via e-mail och ett större geografiskt 

område hade kunnat ha täckts. Däremot var ett personligt möte med lärarna av stor 

vikt för att både utföra intervjuer och observationer av lärarnas 

naturvetenskapsundervisning.  
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Resultat från studier som PISA och TIMSS skapar internationella diskussioner 

angående undervisning och lärande. Det dras ofta paralleller mellan svensk skola 

och andra länders skola. Därför ansågs det intressant och spännande att genomföra 

en studie i ett annat land. Studien har genomförts i Norge och som nämnts i 

inledningen har de svenska och de norska kursplanerna i naturvetenskap fler 

likheter än olikheter. Den enda märkvärda skillnaden som har uppmärksammats är 

att den norska nämner förmågan att formulera hypoteser (Utdanningsdirektoratet 

2013, s. 4). Genom att formulera hypoteser måste eleverna tänka utifrån 

förkunskaper och tidigare erfarenheter. Denna skillnad kan utgöra olika resultat 

från en studie i Norge och en studie i Sverige. Däremot är det troligtvis inte rättvist 

att dra generella slutsatser från en studie som innefattar tre skolor med sex lärare 

för alla skolor i Norge. Att det inte går att dra generella slutsatser hindrar inte 

studien från att innehålla intressanta resultat. 

Vid intervjuerna har så kallade semistrukturerade intervjuer använts för att anta en 

relativt fri form och ge den intervjuade så stort utrymme som möjligt till att tala 

och uttrycka sig. Här har intervjuerna haft fokus på teman och frågor som har 

utgått från studiens syfte och frågeställningar för att eftersträva hög validitet 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 143). Under varje intervju noterades stödord och 

enstaka citat för att kunna återge svaren så bra som möjligt. Kvaliteten av 

insamlade data kan ifrågasättas eftersom det valdes att inte spela in intervjuerna. 

Detta kan medföra en risk att viktig information kan ha glömts bort, men tid för 

sammanfattning av svaren sågs till att avsättas inom kort tid efter varje intervju. 

Detta tidsrum varierade mellan 30 minuter till maximum tre timmar. Om det 

inledande informella samtalet istället hade avbrutits för att starta en ljudinspelning 

hade det inneburit en risk att intervjun inte hade fortlöpt lika avspänt. Detta hade i 

sin tur också ha kunnat innebära en risk att viktig information blivit utelämnad på 

grund av att den intervjuade inte svarat lika avslappnat. De tre felkällorna som 

Larsen (2007, s. 104 – 105) nämner har varit i åtanke vid intervjuerna för att sträva 

efter hög reliabilitet. 

Intervjueffekt: För att inte påverka den intervjuade har ett öppet förhållningssätt 

till frågorna eftersträvats. Detta innebär att frågorna har försökt att ställas neutralt 

utan några kroppsuttryck eller gester som kan påverka den intervjuade.   

Frågeeffekt: Det enda som kan tänkas vara i form av ledande frågor är frågor 

angående elevers egna erfarenheter och hur läraren kan hjälpa elever att koppla 

  f    h                      D     ”       ” f                        f             

besvara studiens syfte eftersom en av frågeställningarna berör elevers egna 

erfarenheter.  

Kontexteffekt: Ordningsföljden på intervjufrågorna har varit flexibel och 

intervjufrågorna har istället varit till hands som en guide för att komma ihåg 

viktiga teman. Följdfrågor har även ställts till varje lärare som har anpassats för att 

följa respektive samtal.   

Observationerna i denna studie har bestått av ett öppet samt passivt deltagande för 

att inte påverka undervisningen (Larsen 2007, s. 90). Ett strukturerat schema med i 

förväg bestämda rubriker har även använts under observationerna. Detta kan ha 

medfört alltför snäva observationer där relevant information har förbisetts. 

Däremot eftersträvas hög validitet genom att analysen av det insamlade materialet 

utgår från studiens syfte och frågeställningar (Larsen 2007, s. 80). Vidare har hög 
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reliabilitet eftersträvats genom att både intervjuer och observationer fokuserat på 

att vara så objektiva som möjligt för att inte påverka det insamlade materialet 

(Larsen 2007, s. 81). I vilken ordningsföljd observationer och intervjuer förekom 

kan påverka hur läraren antingen svarade eller agerade under lektionen. Alla lärare 

fick ett informationsbrev som beskrev vad studien skulle beröra, vilket innebär att 

alla lärare fick samma information i förväg. Under observationerna kan detta ha 

påverkat samtliga lärare till att utföra en speciell lektion när de vetat att de blivit 

observerade samt vad som skulle undersökas.  

När det kommer till etiska överväganden har personbeskrivningar använts till en 

viss del i studien för att underlätta för läsaren att följa med i studiens resultat och 

diskussion, men varken kön eller namn har angetts. Intervaller för hur länge 

lärarna har arbetat som lärare respektive naturvetenskapslärare har även använts 

för att bevara deras anonymitet.  

Under analysprocessen identifierades lämpliga kategorier, vilket kan vara en 

krävande process. Centralt för analysen har varit studiens syfte och 

frågeställningar, vilket har underlättat arbetat med att systematiskt granska 

insamlade data genom att ha något att utgå från. Detta har även bidragit med en 

möjlighet att välja relevanta kategorier, alltså eftersträva så hög validitet som 

möjligt.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att få kunskap om hur lärare kan stödja elever till 

meningsskapande samtal om naturvetenskapliga begrepp. Resultatet diskuteras här 

under en rubrik som utgår från studiens syfte samt delas in i tre underrubriker. 

Dessa underrubriker är 1) hur kan elevernas vardagliga erfarenheter 

uppmärksammas, 2) varför utgå från elevernas vardagliga erfarenheter och 

3) lärares bakgrund och intresse. 

Hur lärare kan stödja elever till meningsskapande samtal om 
naturvetenskapliga begrepp  

I meningsskapande samtal byggs broar mellan det som står fast (elevens 

förförståelse) och ny information som eleven möter i undervisningen (Lidar 2010, 

s. 35). För att överbrygga dessa broar behöver lärare fånga upp elevernas 

förförståelse och hjälpa eleverna att tillämpa dessa till den information de möter i 

naturvetenskapsundervisningen. Helldén, Lindahl och Redfors (2005, s. 28) 

påpekar att det naturvetenskapliga språket skiljer sig från det vardagliga och 

naturvetenskapliga begrepp kan på det sättet upplevas främmande för elever. Säljö 

(2012, s. 180) refererar till Dewey när han förklarar att elevers lärande sker när 

den kunskap de möter i undervisningen bygger vidare på elevers vardagliga 

erfarenheter. Att ta in elevernas vardagliga erfarenheter i naturvetenskaps-

undervisningen kan leda till att naturvetenskapliga begrepp upplevs mindre 

främmande. Samtliga lärare som ingår i studien tar in elevernas erfarenheter i 

naturvetenskapsundervisningen, men hur de bygger broar till den 

naturvetenskapliga informationen varierar.  

1. Hur kan elevernas vardagliga erfarenheter kopplas till 

naturvetenskapliga begrepp 

En lågstadielärare (L6) observerades synliggöra elevernas förförståelse kring ett 

naturvetenskapligt område med hjälp av en tankekarta som utfördes tillsammans 
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med eleverna. Ett annat exempel på hur lärare kan fånga upp elevernas 

erfarenheter är från observationen av en lektion med mellanstadielärare (L1). Här 

inleddes lektionen med ett relativt fritt samtal baserat på elevernas tidigare 

erfarenheter av strålning där läraren intog en aktiv roll med följdfrågor och 

kommentarer. Det gavs utrymme för elever att ge olika exempel från vardagen och 

eleverna fick ställa frågor utifrån egna funderingar från vardagliga händelser som 

Skolverket (2011, s. 166) uppmanar till. ”Genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna 

             ch          hä       ” (Skolverket 2011, s. 166). När läraren inledde 

med att ge utrymme till elevernas tankar formades meningsskapande samtal i 

klassrummet där eleverna fick koppla tidigare erfarenheter till de 

naturvetenskapliga begreppen energi och strålning. Dessa meningsskapande samtal 

liknade de samtal som Nilsson (2005, s. 67) beskriver i sin studie. ”I sina samtal 

för de in olika termer och exempel, som kan spåras till andra fysikaliska fenomen 

än just de som efterfrågas i experimentet. Spontana begrepp växlas med 

vetenskapliga begrepp, där de spontana begreppen relateras direkt till erfarenheter 

             ä   ” (N       2005     67)  Skillnaden är att under observationen av 

lektionen med mellanstadieläraren (L1) var läraren närvarande under hela samtalet 

och stöttade eleverna med följdfrågor och kommentarer till elevernas påpekanden.  

Samtliga lärare i studien använde frågor som en medierande resurs tillsammans 

med en eller flera andra medierande resurser för att driva samtal vidare och koppla 

elevernas vardagliga erfarenheter till de naturvetenskapliga begreppen. En av 

högstadielärarna (L3) nämnde att problemställningar kan hjälpa elever att driva 

samtal vidare samt utveckla förståelse inom ämnet.  

Gi dem problemstillinger som pusher dem å komme videre. Om man tenker 

Vygotskij, at de utvikles innom sin proximala utviklingssone (L3).  

Skolverket (2012, s. 89) betonar att lärare bör göra medvetna val av frågor och 

problemställningar för att hjälpa elever att föra meningsskapande samtal. I Lidars 

(2009, s. 698) studie arbetade eleverna i grupper där det bildades meningsskapande 

samtal med hjälp av lärarens medvetna frågor samt användning av artefakter. Detta 

observerades även under lektionerna med två av högstadielärarna (L2 och L3) som 

använde en förlängningssladd och en vattenflaska som stöd till att koppla 

naturvetenskapliga begrepp till elevernas kommentarer och funderingar. Artefakter 

kan fungera som metaforer och stödja elever att skapa förståelse för 

naturvetenskapliga fenomen (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström 2010, s. 29). 

Eleverna kan överbygga de gap som uppstår mellan förkunskaper och ny 

information de möter i naturvetenskapsundervisningen med hjälp av dessa 

artefakter.  

Läraren har här en viktig roll att synliggöra naturvetenskapliga begrepp samt 

stödja eleverna med vetenskapliga förklaringar i elevernas samtal om 

naturvetenskap (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström 2010, s. 32, Ritchie 

2001, s. 297, Mortimer & Scott 2003, s. 13). Högstadieläraren (L2) som förde en 

diskussion med alla elever i klassrummet om förlängningssladdar, säkringar och 

jordade kontakter gav eleverna stöd genom att bekräfta elevernas kommentarer 

och uppmärksamma eleverna på naturvetenskapliga begrepp. Detta var likt läraren 

i Johanssons (2012, s. 55) studie som också bekräftade elevernas vardagliga språk 

med naturvetenskapliga begrepp.  
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2. Varför utgå från elevernas vardagliga erfarenheter 

Tre lärare (L2, L3 och L5) berättade att ett synliggörande av elevers tidigare 

erfarenheter medförde att eleverna vågade uttrycka sig och föra samtal i 

naturvetenskapsundervisningen. Genom att utgå från elevernas erfarenheter samt 

bekräfta och peka på vad som är viktig och relevant information stödjer läraren 

eleverna i en utvecklande riktning (Lidar 2010, s. 36). En högstadielärare (L2) 

förklarade att genom att lära känna eleverna och få reda på deras förkunskaper går 

det att skräddarsy förklaringar till den enskilda.  

Da kan jeg skreddersy forklaringen for å anpasse til den enkelte eleven (L2).  

L2 uttryckte även att elever oftast behöver en förklaring för att skapa förståelse när 

de utför experiment. Förklaringar är viktiga för att undvika att elever upplever att 

de inte förstår vilket kan leda till att eleverna tappar intresse, enligt Lindahls 

(2003, s. 117) studie.  

Under observationen med ena högstadieläraren (L3) formulerades hypoteser 

tillsammans med eleverna om densitet i salt- och sötvatten utifrån elevernas 

vardagliga erfarenheter. Förmågorna att kunna formulera frågor samt att samtala 

om naturvetenskapliga begrepp är något som lyfts i både de svenska och de norska 

kunskapskraven för naturvetenskap (Skolverket 2011, s. 160–184, 

Utdanningsdirektoratet 2013, s. 6–9). Däremot nämns endast förmågan att kunna 

formulera hypoteser i den norska kursplanen för naturvetenskap och inte i den 

svenska (Utdanningsdirektoratet 2013, s. 4).  När de formulerar hypoteser får de 

tänka utifrån förkunskaper (vad som står fast) och när de drar slutsatser 

tillsammans med läraren möter eleverna ny information med hjälp av 

naturvetenskapliga begrepp och förklaringar. De språkliga resurserna kan därför 

stödja eleverna till meningsskapande samtal i naturvetenskapsundervisningen.  

3. Lärares bakgrund och intresse 

Lärares naturvetenskapliga bakgrund visar sig ligga till grund för hur lärare arbetar 

samt tar sig an interaktiva aktiviteter i naturvetenskapsundervisningen, menar 

Harlen (1997, s. 335). Hon förklarar att lärare med bristfällig kunskap inom ett 

visst område väljer att förhålla sig mer till läroböcker och steg-för-steg 

instruktioner samt spenderar minimal tid åt diskussioner, samtal och praktiskt 

arbete inom dessa områden. Detta är något som tycks stämma överens med 

studiens resultat. Mellanstadieläraren (L1) uttrycker att det är lättare att vara 

kreativ och prata utanför läroboken inom fysik än om exempelvis skalbaggar. 

Utbildningsbakgrunden till denna lärare består av ingenjörsfysik och inte 

naturvetenskap så här är både kunskap och intresse större för fysik än andra 

områden inom naturvetenskap.  

Däremot ligger pedagogiska kunskaper samt kunskaper inom andra 

naturvetenskapliga områden till grund för att bedriva meningsskapande och 

intressant undervisning även inom de områdena av mindre personligt intresse. Det 

visar en lärare (L5) exempel på som har ett stort personligt intresse för biologi och 

ekologi, men som ändå bedrev en intressant och lärorik lektion inom matematik 

och fysik. Samma gäller för den ena lågstadieläraren (L6) som bedrev en 

innehållsrik naturvetenskapsundervisning med olika medierande resurser som 

sinnen, musik, rörelse och utvecklande frågor utan att ha någon naturvetenskaplig 

bakgrund i sin lärarutbildning. Här var det lärarens pedagogiska förhållningssätt 

som resulterade i en intressant och innehållsrik lektion. Självklart är det att föredra 
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att alla naturvetskapslärare besitter relevant kunskap, men studien visar exempel 

på en lärare med pedagogisk kompetens samt erfarenhet som bedrev en intressant 

och kreativ undervisning i naturvetenskap utan naturvetenskaplig bakgrund från 

lärarutbildningen. Studien visar att pedagogiska kunskaper är viktiga för att stödja 

eleverna till att föra samtal där de får möjlighet att dela tidigare erfarenheter kring 

naturvetenskapliga begrepp. För att dessa samtal ska bli meningsskapande krävs 

därefter att läraren har relevanta kunskaper i naturvetenskap. Kunskap inom 

naturvetenskap behövs även för att kunna tillämpa det naturvetenskapliga 

innehållet till elevers nivå och vägleda eleverna vidare inom sin proximala 

utvecklingszon.  

Slutsats 

I studien använde lärarna olika medierande resurser i form av frågor, filmer, 

artefakter, texter, en tankekarta, utforskande arbetssätt, musik och rörelse, sinnen 

samt autentisk miljö (gården) för att stödja eleverna till att föra meningsskapande 

samtal i naturvetenskapsundervisningen. Resultatet från studien indikerar att en 

variation samt kombination av olika medierande resurser kan leda till en intressant 

och innehållsrik undervisning. Studien visar även hur viktigt det är att utgå eller 

koppla in elevernas egna erfarenheter till det naturvetenskapliga innehållet för att 

hjälpa eleverna att skapa mening för naturvetenskapliga begrepp. Det visades 

under lektionen med en av lärarna (L1) i studien där eleverna fick dela olika 

reflektioner kring strålning och energi från vardagliga erfarenheter. Exempelvis 

när en elev delade en reflektion om vad en äldre släkting berättat om tiden under 

Tjernobyl-olyckan. En lärare poängterade även vikten av att stödja eleverna med 

naturvetenskapliga begrepp genom att bekräfta och peka på viktig och relevant 

information i avsikt att utveckla begreppsförståelse. Detta observerades under 

lektionen med L2 som hjälpte eleverna med naturvetenskapliga begrepp när 

eleverna diskuterade om säkringar och jordade kontakter, men utan att hitta orden.  

Lärarens utbildningsbakgrund, erfarenheter samt personliga intresse inom 

naturvetenskap visar sig spela stor roll. Studien visar att de pedagogiska 

kunskaperna samt erfarenheterna ligger som grund för att läraren ska kunna fånga 

upp elevernas vardagliga erfarenheter kring naturvetenskapliga begrepp. Den 

pedagogiska kompetensen medför även lärares kreativitet och variation av 

arbetssätt i naturvetenskapsundervisningen. Däremot visar studiens resultat 

exempel på att lärares naturvetenskapliga kunskaper krävs för att synliggöra 

naturvetenskapliga begrepp på elevers nivå. Som svar på studiens syfte främjas 

meningsskapande samtal när lärare organiserar undervisning på ett sätt som fångar 

upp elevernas vardagliga erfarenheter och synliggör detta i relation till 

naturvetenskapliga begrepp.  

Vidare forskning 

Denna studie har undersökt vad lärare uttrycker vara viktigt samt vilka stöd lärarna 

ger till elever för att föra meningsskapande samtal om naturvetenskapliga begrepp. 

Eftersom denna studie har fokuserat på ett lärarperspektiv hade det varit intressant 

med en liknande studie fast med ett elevperspektiv. Här hade det varit intressant att 

undersöka vilka arbetssätt och metoder elever anser vara mest givande för att 

främja förståelse för de naturvetenskaplig begrepp. Eftersom studien genomfördes 

i Norge hade det även varit intressant att utföra samma undersökning i svenska 

skolor.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till lärare 

Till att börja med ställs ett par frågor som berör lärarens utbildningsbakgrund för 

att få kunskap om lärarens kompetens.  

- Kan du börja med att berätta om din utbildningsbakgrund? 

Inriktning/ämnen? 

- Hur länge har du jobbat som naturvetenskapslärare?  

o Hur länge på den här skolan? 

Därefter leder intervjun in på frågor om begreppsförståelse. 

- Hur ser den här skolan eller du som lärare på elevers begreppsförståelse 

inom naturvetenskap? Något speciellt fokus? 

- När du ska presentera ett begrepp som kan vara nytt för några elever, hur 

brukar du göra då?  

o Följdfråga: Organiserar du undervisningen på ett speciellt vis? 

- Har du några metoder/stöd till att hjälpa elever diskutera eller föra 

diskussioner vidare om naturvetenskapliga begrepp? Vad? 

- Är det något eller några arbetssätt som bidrar till livligare diskussioner än 

andra? Vilket/vilka? 

- Kopplar eleverna in egna erfarenheter från vardagliga situationer i 

diskussionerna?  

o Arbetar du någon gång medvetet med att koppla in elevernas 

erfarenheter/förförståelse? Vilket arbetssätt använder du då?  

o Eller: Är det något arbetssätt där eleverna gör detta mer?  

- Kan du tänka på en situation när du har hört eller diskuterat med elever där 

du märkt att en pollett har trillat ner (märkt hur förståelsen har utvecklats)? 

o Följdfråga: Kan du berätta mer om det, vad ni gjorde då i 

undervisningen? 
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Bilaga 2 

Strukturerat schema över observationer 

 

Klass: 

Område: 

Begrepp: 

Stöd i samtal: 

Elevers egna erfarenheter: 

Vardagssituationer: 

Diskussioner: 
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Bilaga 3 

 

 

Informasjon om undersøkning av hvordan lærere kan støtte 
elever til meningsfulle samtaler i naturfag. 

Dette brev er en etterspørsel om å frivillig delta i undersøkningen. Undersøkningen 

skal kun brukes til en eksamensoppgave i min lærerutdanning.  

Formålet med undersøkelsen er å se hvordan lærere kan organisere undervisningen 

i naturfag på en måte som støtter elevene til meningsfulle samtaler om naturfagets 

begreper. Kunnskapsplanen formidler hvor viktig det er at elever skal kunne 

diskutere og bruke naturfagets begreper. Denne undersøkning anses derfor viktig 

for mitt fremtidige yrke som lærer for å få informasjon om hvilke metoder som 

kan hjelpe elevene til givendes samtaler i naturfag.  

Denne informasjon sendes ut til deg og andre utvalgte lærer i naturfag og ditt 

deltagende i undersøkningen er helt frivillig. Du kan når som helst avslutte din 

deltagelse uten begrunnelse.  

Informasjon kommer til å samles in gjennom intervjuer og observasjoner av deg 

som lærer i klasserommet. Jeg har planlagt å gjennomføre intervjuer og 

observasjoner i ukene 5 og 6. Jeg beregner ca. 15-20 minutter på et intervju og det 

gjennomføres når det passer deg. Hvis det går bra for deg vil jeg gjerne bruke en 

lydopptaker for å kunne fokusere bedre på våres samtale under intervjuet.  

Informasjonen skal kun brukes til min eksamensoppgave ved Högskolan Dalarna 

og det er kun jeg, min veileder og eksaminator som har tilgang til materialet. Når 

oppgaven er ferdig kastes og slettes alt innsamlet material. All informasjon du gir 

til meg eller som jeg observerer i klasserommet kommer til å bevares anonymt. Jeg 

kommer ikke til å bruke noen navn eller persons beskrivninger og ikke heller 

hvilken skole det gjelder i oppgaven. Den ferdige oppgaven kommer deretter til å 

presenteres på Högskolan Dalarna i Sverige og det er også der den kommer til å 

være tilgjengelig.  

Mitt navn er Katarina Fritsch og jeg studerer fjerde og siste året til grunnskole 

lærer med naturfag som et av mine hovedfag.  

Jeg er veldig takknemlig hvis du vil delta i min studie og du kan gi meg svar via e-

mail eller telefon.  

 

Student 

Katarina Fritsch 

h13kafri@du.se 

45064268  

Veileder 

Hed Kerstin Larsson 

hkl@du.se 

+46 (0)23-77 88 42 

mailto:katti_fri@hotmail.com
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Bilaga 4 

 

 

Informasjon om undersøkning av hvordan lærere kan støtte 
elever til meningsfulle samtaler i naturfag. 

Dette brev informerer deg og dine foresatte at en undersøkning skal gjennomføres 

i din klasse der lærer (ikke elever) skal observeres. Undersøkningen skal kun 

brukes til en eksamensoppgave i min lærerutdanning. 

Formålet med undersøkelsen er å se hvordan lærer kan organisere undervisningen i 

naturfag for å støtte elevene til meningsfulle samtaler om naturfagets begreper. 

Kunnskapsplanen formidler hvor viktig det er at elever skal kunne diskutere og 

bruke naturfagets begreper. Denne undersøkning anses derfor viktig for mitt 

fremtidige yrke som lærer for å få informasjon om hvilke metoder som kan hjelpe 

elevene til givendes samtaler i naturfag.  

Informasjonen skal kun brukes til min eksamensoppgave ved Högskolan Dalarna 

og det er kun jeg, min veileder og eksaminator som har tilgang til materialet. Når 

oppgaven er ferdig kastes og slettes alt innsamlet material. All informasjon som 

jeg observerer kommer å bevares anonymt. Jeg kommer ikke til å bruke noen navn 

eller persons beskrivninger og ikke heller hvilken skole det gjelder i oppgaven. 

Den ferdige oppgaven kommer sedan til å presenteres på Högskolan Dalarna i 

Sverige og det er også der den kommer til å være tilgjengelig.  

Mitt navn er Katarina Fritsch og jeg studerer fjerde og siste året til grunnskole 

lærer med naturfag som et av mine hovedfag. Hvis du har spørsmål om min 

undersøkning kan du ringe eller sende mail.  

 

Student 

Katarina Fritsch 

katti_fri@hotmail.com 

45064268 
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